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العالم

العالم

العراق

تقرير
طهران مستعدة ل ّ
ـ«أم المعارك»:

توقعات بمسار تصاعدي ...وإجراءات حكومية ال ترضي الشارع

أوراقنا «أعقد»
من إغالق هرمز

التظاهرات تدخل أسبوعها الثالث

مع دخول تظاهرات المحافظات
الجنوبية أسبوعها الثالث ،تسود توقعات
باتخاذها مسارًا تصاعديًا خالل األيام
المقبلة .تصاعد من شأنه ،إذا ما تحقق،
مضاعفة ارتباك حكومة حيدر العبادي
التي ال تزال ُقاصرة عن إرضاء المحتجين،
ظهر فيه القوى السياسية
في وقت ت ِ
افتقادها إرادة الحل ،األمر الذي يزيد
المشهد تعقيدًاّ ،
ويشرع الباب على
استطالة األزمة
أس ـ ـبـ ــوع ث ــال ــث ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي (م ـنــذ
 9تـ ـم ــوز /ي ــول ـي ــو الـ ـ ـج ـ ــاري) تــدخ ـلــه
تظاهرات املحافظات الجنوبية ،فيما
ال ت ــزال الحكومة االتـحــاديــة برئاسة
حيدر العبادي عاجزة عن تقديم حزمة
متكاملة من إصــاحــات ُيستطاع من
خــالـهــا اسـتـيـعــاب ال ـف ــورة الشعبية،
ـال ـب ــة ب ـت ــأم ــن الـ ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ــى مــن
امل ـط ـ ِ
خدمات التغذية الكهربائية واملائية،
ً
فضال عــن خلق فــرص عمل للشباب،
وإيجاد رؤية واضحة ملكافحة الفساد
املستشري في مؤسسات الدولة ،التي
تحتل املرتبة التاسعة عامليًا على هذا
الصعيد.
ال ـت ـظــاهــرات امل ـس ـت ـمــرة ،وال ـتــي ّبلغت
ذروت ـه ــا الـسـبــت امل ــاض ــيُ ،ي ـتــوقــع أن
ت ـت ـخــذ مـ ـس ــارًا ت ـص ــاع ــدي ــا ف ــي األيـ ــام
س ـ ــط ح ــدي ــث عــن
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،و ُ
«ت ـظ ــاه ــرة ض ـخ ـمــة» أع ـل ــن تنسيقها
مع القوى األمنية ،لحماية املحتجني
م ــن ج ـه ــة ،ودوائـ ـ ــر ال ــدول ــة وم ـكــاتــب
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـه ــدف

م ـنــع وق ـ ــوع أي خ ـ ــرق ،خ ـصــوصــا أن
األرق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات
الــرس ـم ـيــة تـشـيــر إل ــى وقـ ــوع ع ـشــرات
الضحايا واإلصابات على مدى األيام
امل ــاض ـي ــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أعـلـنــت
«املـفــوضـيــة الـعـلـيــا املستقلة لحقوق
اإلن ـس ــان» ،أم ــس ،مقتل  13متظاهرًا
خ ـ ــال االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـس ـت ـم ــرة فــي
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات الـ ـجـ ـن ــو ُبـ ـي ــة.
وذك ــر الـبـيــان أن « 13متظاهرًا قتلوا
مـنــذ ان ـطــاق ال ـت ـظــاهــرات لـغــايــة يــوم
األحد» ،الفتًا إلى أن  729شخصًا آخر
أصـيـبــوا بـجــروح (مــن دون أن ُيـحـ ِّـدد
طبيعتها) 460 ،منهم مــن منتسبي
القوات األمنية» .وأضــاف أن األخيرة
ُأق ــدم ــت ع ـلــى اع ـت ـقــال  757مـتـظــاهـرًا،
أطلق ســراح غالبيتهم خالل اليومني
امل ــاض ـيــن ،ف ــي وق ــت ت ـع ـ ّـرض ف ـيــه 91
ً
مـبـنـ ًـى حـكــومـيــا وسـكـنـيــا ،ف ـضــا عن
الـسـيــارات ،ألض ــرار لــم يوضح البيان
حجمها.
فــي املقابل ،تركن السلطات العراقية
إلـ ــى ال ـص ـمــت إزاء األرق ـ ـ ــام ال ـص ــادرة
ب ـش ــأن ض ـحــايــا األس ــاب ـي ــع املــاض ـيــة،
في ظل عجز العبادي عن القيام بأي
خطوات إصالحية حقيقية ،باستثناء
تقديمه طعنًا في قانون منح النواب
السابقني امـتـيــازات مالية ومعنوية
على نحو مخالف للقوانني ،وفق بيان
مـكـتـبــه ،ال ــذي أك ــد أن رئ ـيــس الـ ــوزراء
طعن لــدى املحكمة االتـحــاديــة العليا
(أعلى سلطة قضائية في البالد) في
ق ــان ــون «ام ـت ـي ــازات الـ ـن ــواب» (شـ ّـرعــه
ّ
ال ـبــرملــان قـبــل ح ــل ــه) ،مـطــالـبــا بــإيـقــاف
ّ
العمل به .القانون الذي صدقه رئيس
الجمهورية ،فــؤاد معصوم ،األربـعــاء
امل ــاض ــي ،أثـ ــار بـلـبـلــة زادت م ــن حــدة
الـ ـغـ ـض ــب عـ ـل ــى ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـيــاس ـيــة

ت ـصــريــح ص ـحــافــي إلـ ــى أن «ال ـص ــدر
أوع ـ ـ ـ ــز ب ـت ـع ـل ـي ــق الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوارات ،ح ـتــى
تنفيذ مطالب املتظاهرين ،وتحالف
ّ
س ـ ــائ ـ ــرون ع ــل ــق ك ــاف ــة حـ ـ ــواراتـ ـ ــه مــع
األطراف السياسية» ،مضيفًا أن «ليس
م ــن امل ـع ـق ــول االن ـش ـغ ــال ب ــال ـح ــوارات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وت ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــم امل ـ ـنـ ــاصـ ــب
والكراسي ،والعراقيون لديهم مطالب
مشروعة لحقوقهم التي من املفترض
أن توفرها الحكومة».
وم ــا يــزيــد املـشـهــد تـعـقـيــدًا الـحــديــث
عــن أن حــوار الكتل مرتبط بانتهاء
«امل ـ ـ ـفـ ـ ــوض ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» م ـ ــن ال ـ ـعـ ــد وال ـ ـفـ ــرز
ال ـ ـ ـيـ ـ ــدوي ألصـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـن ــاخـ ـب ــن فــي
الـصـنــاديــق امل ـط ـعــون فــي نـتــائـجـهــا،
رغم اعتقاد تلك الكتل بأن «النتائج
سـ ـتـ ـك ــون م ـت ـط ــاب ـق ــة  .»%100وف ــي
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
«املـ ـف ــوضـ ـي ــة» ،ل ـي ــث جـ ـب ــر« ،ان ـت ـه ــاء
عملية إعادة ّ
العد في مراكز االقتراع
التي وردت بشأنها شكاوى وطعون
فــي مـحــافـظــة كــربــاء» ،الفـتــا إلــى أن
«ن ـت ــائ ــج  14م ـحــاف ـظــة م ــن أص ــل 18
جاء ت مطابقة بنسبة .»%100
(األخبار)
«مفوضية حقوق اإلنسان» :مقتل  13متظاهرًا منذ انطالق التظاهرات (أ ف ب)
الحاكمة ،وال سيما أن بعض مــواده
ت ـت ـع ـلــق ب ـت ــوس ـي ــع ح ـص ــان ــة الـ ـن ــواب
الـ ـس ــابـ ـق ــن ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـتـ ـع ــارض مــع
مطالب املحتجني ،الداعية إلى ضرورة
مـحــاكـمــة ه ــؤالء عـلــى تـقـصـيــرهــم في
تمثيلهم النيابي .العبادي حــاول أن
يتماشى في طعنه مع الشارع ،بهدف

استيعاب النقمة عليه ،إال أنه ـ حتى
اآلن ـ بدا عاجزًا عن ذلك ،بالتوازي مع
عـجــز ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة هــي األخ ــرى
ّ
املخيم على
عن إيجاد مخرج للفراغ
مؤسسات الدولة ،والذي يزيد ـ بدوره
ـ من عمق األزمة الحالية.
«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـ ـص ـ ــدري» ،الـ ـس ــاع ــي إل ــى

االسـتـفــادة مــن تداعيات األزم ــة ،أعلن
مــن خــال «تـحــالــف ســائــرون» تعليق
حواراته حول الكتلة النيابية األكبر،
وت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مــع
ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـتــى
ت ـن ـف ـيــذ م ـط ــال ــب املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،وف ــق
القيادي محمد رشــك ،الــذي أشــار في

نتائج الفرز اليدوي
في  14محافظة جاءت
متطابقة بنسبة %100

مصر

«قالدة النيل» ليوسف صديق :تكريم متأخر أو رسالة سياسية؟
قد يكون الختيار الرئيس المصري
شخصية العقيد يوسف صديق لمنحه
«قالدة النيل» مؤشرات عدة ،خاصة في
ظل األحاديث عن احتمال تخليه عن
السلطة عام 2022
القاهرة ــ األخبار
ل ــم ي ـم ــر م ـن ــح ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري عـبــد
الفتاح السيسي «قالدة النيل» للعقيد
الراحل يوسف صديق ،املنفذ الحقيقي
لـ ــ«ث ــورة  23ي ــول ـي ــو» ،م ــن دون إث ــارة
ا ُل ـت ـس ــاؤالت ع ــن ال ــرس ــال ــة الـسـيــاسـيــة
وم ـ َّـم ــا ال
املـحـتـمـلــة ّ مــن ه ــذه ال ـخ ـطــوةِ .
شك فيه أن التكريم الذي تأخر  66عامًا
لهذا الضابط الــذي نجح بقواته التي
ت ـحــركــت م ــن مـعـسـكــر «الـهــايـكـسـتــب»
مبكرًا منتصف ليلة  23تموز عام 1952
فــي السيطرة على مقر قـيــادة الجيش
املـ ـص ــري ع ـل ــى ك ــورنـ ـي ــش الـ ـنـ ـي ــل ،فــي
وسط القاهرة ،وهو املبنى الذي تحول
الحقًا إلــى مقر قيادة الـثــورة ،يكتسب
أه ـم ـي ــة إض ــافـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـك ـه ـنــات
الدائرة في الحلبة السياسية في مصر
ب ـشــأن اح ـت ـمــاالت ان ـت ـقــال الـسـلـطــة في
انتخابات عام .2022
ّ
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــول إنـ ـ ـ ـ ــه ي ــؤم ــن
بعبد الـنــاصــر وال ي ـفـ ّـوت مـنــاسـبــة إال
بالحديث عن إنجازاته وجهوده ،فاجأ
ج ـم ـيــع ال ـع ـس ـكــريــن ب ـت ـكــريــم صــديــق

ومنحه قالدة النيل ،وهي أعلى وسام
تكريمي تمنحه الدولة املصرية ،فيما
ُي َع ّد التكريم ّ
رد اعتبار للعسكري الذي
ُ
ن ِّحي بعد أشهر من الثورة بسبب رأيه
ب ـض ــرورة ع ــودة الـجـيــش إل ــى ثكناته
واالبتعاد عن ممارسة السياسة ،وهو
ال ـ ــرأي الـ ــذي دف ــع ثـمـنــه ب ــاق ــي حـيــاتــه
باإلقامة الجبرية بعدما سجن لنحو
عام في السجن الحربي ليرحل بصمت
في منتصف السبعينيات.
م ـفــاجــأة الـسـيـســي ف ــي تـكــريــم صــديــق
لم تقتصر على اختيار التوقيت الذي
ي ـت ــزام ــن م ــع م ـق ــال ال ـك ــات ــب ع ــز الــديــن
شكري فشير الذي يرى إمكانية تسليم
السلطة في عام  ،2022وفي وقت ّ
مهد
ِ
ف ـي ــه الـ ـق ــان ــون ل ـح ـم ــاي ــة ال ـع ـس ـكــريــن
م ــن أي ــة م ـحــاك ـمــات الح ـت ـمــال منحهم
ال ـح ـصــانــة م ــدى ال ـح ـيــاة وعـ ــدم ج ــواز
محاكمتهم ،خاصة القادة العسكريني
الــذيــن يـصــدر ق ــرار باستدعائهم بعد
إحالتهم على التقاعد ،وهــو ما حدث
مع غالبية أعضاء املجلس العسكري
منذ عام  2011وحتى اآلن.
يشير اختيار السيسي يوسف صديق
لتكريمه عشية ذك ــرى ال ـثــورة إل ــى أن
آراء الـعـسـكــري الــداعــي لـبـقــاء الجيش
ّ
بـعـيـدًا ع ــن الـحـكــم بــاتــت م ـحــط أنـظــار
الرئيس الذي يفترض أن تكون واليته
الـحــالـيــة هــي األخ ـيــرة وفـقــا للدستور
الحالي ،فبالرغم من إطالق مؤسسات
الدولة حمالت لتعديل الدستور ،إال أن
الـجـنــرال املـصــري لــم ُيـبـ ِـد رأيــا حاسمًا
حـتــى اآلن فــي مـســألــة تــرشـحــه لــواليــة

ثالثة ،مــؤكـدًا فــي جميع التصريحات
الرسمية أنه يكتفي بواليتني فقط.
حتى اآلن ال توجد مؤشرات جادة على
اتخاذ السيسي قرارًا بتسليم السلطة
فــي  .2022صحيح أن ــه ال يــوجــد وجــه
س ـي ــاس ــي أب ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـخــوض
املنافسة الجادة في االنتخابات املقبلة
بعد عمليات التحجيم التي شهدتها
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـل ـمــرش ـحــن
املحتملني بإقصاء متعمد واستبعاد

كــل مــن يمكن أن يــواجــه الـسـيـســي ،إال
أن الــرهــان على عنصر الــوقــت ال يــزال
هو الفيصل مع بقاء نحو أربع سنوات
على فتح بــاب الترشح مـجــددًا ،يمكن
أن تـشـهــد خــالـهــا الـحـيــاة السياسية
ال ـعــديــد م ــن امل ـف ــاج ــآت ،وال سـيـمــا مع
االنتخابات البرملانية املقررة في عام
.2020
بالعودة إلى تكريم يوسف صديق ،فإن
االستفادة املعنوية ألسرته التي عانت

السيسي :واجهنا خالل األشهر الثالثة الماضية «نحو  21ألف شائعة» (أ ف ب)

من التهميش لسنوات طويلة هي األهم
واألكـثــر فــائــدة حتى مــن العائد املــادي
املتمثل في معاش يصرف لبناته .فرغم
أن العقدين املاضيني شهدا العديد من
ـرزت دور صــديــق في
امل ــواق ــف ال ـتــي أبـ ـ ً
«ثــورة يوليو» ،بداية من مذكراته التي
خرجت للنور في أواخــر التسعينيات،
م ـ ــرورًا بــال ـحــديــث امل ـت ــزاي ــد الب ـن ـتــه في
وسائل اإلعــام والسماح لها بالظهور
والحديث عــن والــدهــا ،إال أن الــدولــة لم
تكرمه في أي مناسبة ،بالرغم من تكريم
جميع قيادات الثورة.
ي ــوس ــف ص ــدي ــق هـ ــو الـ ـض ــاب ــط الـ ــذي
اعـتـقــل أن ـصــار املـلــك خ ــال محاولتهم
إح ـ ـبـ ــاط ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ،وفـ ـض ــل اس ـت ـك ـم ــال
مسيرة التحرك من «الهايكستب» على
أط ـ ــراف ال ـقــاهــرة بــالـجـنــود للسيطرة
على مــركــز قـيــادة الـجـيــش ،هــو البطل
الحقيقي للثورة ،وقد نجح في تجاوز
ع ـق ـبــات ع ــدة ك ــان يـمـكــن أن تـ ــؤدي به
إلى الوأد .فالعقيد الشاب الذي خاض
حرب عام  1948وعاش مرارة الهزيمة
لــم يـكــن راضـيــا عــن طــريـقــة إدارة امللك
لـلـبــاد ،وظ ــل راغ ـبــا فــي تطبيق نظام
ديموقراطي يكون الجيش فيه بعيدًا
عــن السلطة وال يتحرك إال بـنـ ً
ـاء على
ّ
رد فعل الشعب الذي عانى من الفساد
والتهميش في عصر امللكية.
السيسي فــي كلمته ملناسبة تخريج
دف ـ ـعـ ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـيــات
وامل ـع ــاه ــد ال ـع ـس ـكــريــة ،أك ــد أن «ث ــورة
يوليو» ّ
غيرت واقع الحياة على أرض
ّ
مصر وامتد تأثيرها ليتجاوز حدود

بعد «ثورة يوليو» ،كان
صديق يدعو إلى ابتعاد
الجيش عن السياسة

ّ
اإلق ـل ـيــم ،مـضـيـفــا أنـ ــه «ف ــي عـيــد ث ــورة
يوليو نذكر بكل إعــزاز أسماء الرجال
ال ــذي ــن حـمـلــوا رؤوس ـه ــم عـلــى أكـفـهــم،
نــذكــر اســم الــزعـيــم الــراحــل جـمــال عبد
الناصر قائد الثورة الــذي اجتهد قدر
طــاق ـتــه لـلـتـعـبـيــر ع ــن آمـ ــال املـصــريــن
فــى وطــن حــر مستقل تـســوده العدالة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،واس ـ ــم ال ــزع ـي ــم ال ــراح ــل
أنــور الـســادات الــذى بــذل حياته ذاتها
في سبيل الحفاظ على الوطن وصون
كــرام ـت ــه وح ـم ــاي ــة أراضـ ـي ــه والــرئ ـيــس
الـ ـ ــراحـ ـ ــل م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب الـ ـ ـ ــذي ل ـ ّـب ــى
بـشـجــاعــة نـ ــداء ال ــواج ــب الــوط ـنــي في
لحظة دقيقة وفارقة».
ّ
داخليًا ،قال السيسي إن مصر واجهت
خــال األشـهــر الـثــاثــة املــاضـيــة «نحو
 21ألف شائعة» ،هدفها إثــارة البلبلة
ونـ ـش ــر الـ ـف ــوض ــى وعـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار
وصـنــاعــة اإلح ـبــاط وف ـقــدان األم ــل بني
ّ
الشعب ،مضيفًا أن «الخطر الحقيقي
هو تفكيك الدول من الداخل».

ما اعتاد َ
ترداده المسؤولون العسكريون في
إيران ،بات على لسان الرئيس حسن روحاني.
رسالة تكفي وحدها إليصال مدى االستنفار
بوجه الضغوط األميركية التي تؤكد واشنطن
تصعيدها حتى «تغيير سلوك» النظام
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ُّ
تحوالت المواجهة الغربية مع روسيا
ورد كاسوحة *
االنزعاج الواسع لدى أوساط أميركية نافذة من نتائج قمة هلسنكي لم يكن بسبب
الضعف الذي أبداه ترامب تجاه بوتني  -وهو أمر يحدث دائمًا بني الزعماء – وإنما كان
بفعل خشية هؤالء من حدوث شروخ إضافية في الرؤية االستراتيجية التي ِّ
توحد
ُّ
املعسكر الغربي وتقود سياسته عبر العالمّ .
التحوالت التي
القمة أتت بعد جملة من
ّ
َّ
للمؤسسة في الواليات املتحدة ،وهي ال تقتصر
تسببت بها سياسات ترامب املناهضة
على البعد االستراتيجي بل تتمحور أساسًا حول تغيير نمط التراكم الذي يقود سياسة
ّ
ً
(سواء في هلسنكي أو في
املعترضة على أداء ترامب
التوسع العسكري الغربي .النخبة
ِ
َّ
ُّ
سيضعف موقف الواليات املتحدة أمام
سواها) تعتبر أن هذا التوجه الحمائي  -االنعزالي
ِ
حلفائها اآلخرين في الغرب،
أمام
محرج
الخصوم االستراتيجيني ،وسيضعها في موقف
َّ
ُّ
َّ
يتسبب على املدى البعيد ببروز قيادة بديلة تحل محلها في قيادة هذا املعسكر
هذا إن لم
على غرار ما تفعله أملانيا في أوروبا.

الحفاظ على سياسة المواجهة

رغم ّخطابه الموسوم بـ«االعتدال»،
يتصدر روحاني التهديدات المضادة لواشنطن (أ ف ب)

َ
يظهر املسؤولون في طهران ك َمن
يشاهد سحابة س ــوداء تقترب
صــوبــه شـيـئــا فـشـيـئــا .ه ــذه هي
الـحــال فــي إي ــران مــع دن ـ ّـو موعد
ال ـع ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ق ـتــامــة
املشهد املتفاقمة تجعل الـقــادة
اإلي ــران ـي ــن يــرف ـعــون م ــن سقف
ال ـت ـحــدي لـلـضـغــوط األمـيــركـيــة،
ال العكس .هكذا يمسي الرئيس
ح ـ ـسـ ــن روح ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ــم
خـطــابــه املــوســوم ب ــ«االع ـت ــدال»،
م ـت ـص ـ ّـدر ال ـت ـه ــدي ــدات امل ـض ــادة
بــوجــه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .ومــع
أن ط ـه ــران تــؤكــد ع ــدم فـقــدانـهــا
الثقة وال اإلمـكــانــات للمواجهة
املـ ـتـ ـج ــددة ،ال ـت ــي ال يـ ــرى فـيـهــا
اإلي ــران ـي ــون س ــوى فـصــل جديد
مـ ــن ف ـ ـصـ ــول م ــواجـ ـه ــة ع ـمــرهــا
أربـعــة عـقــود ،لكن ذلــك ال يعني
بـ ـ ـح ـ ــال مـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ت ـج ــاه ــل
ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات م ــرحـ ـل ــة س ـت ـف ــرض
ظ ـ ــروفـ ـ ـه ـ ــا ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا
أف ـص ــح األم ـي ــرك ـي ــون ف ــي األي ــام
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ع ــن إع ــداده ــم
لـ ــرمـ ــي ورق ـ ـ ـ ــة م ـ ـخ ـ ــزون ال ـن ـف ــط
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي .ورقـ ـ ـ ــة ن ـ ــادرة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،ت ـع ـيــد
ل ــأذه ــان ال ـظ ــروف إب ــان عملية
«عاصفة الصحراء» في الخليج،
وت ـه ــدف إل ــى مـجــابـهــة الـنـقــص
في اإلم ــدادات ،وبالتالي ارتفاع
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،مـ ــع س ــري ــان
ال ـح ـظ ــر ع ـل ــى ال ـن ـف ــط اإلي ــران ــي
بحلول تشرين الثاني /نوفمبر
املقبل.
التلويح األميركي بفتح املخزون
االستراتيجي وإغ ــراق األســواق
ل ـت ـح ـق ـيــق انـ ـهـ ـي ــار فـ ــي أسـ ـع ــار
ال ـن ـفــط ،لـعـبــة ال تـ ــزال ف ــي إط ــار
حـ ــرب ال ـت ـصــري ـحــات وامل ــواق ــف
وال ـ ـت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
امل ـ ـضـ ــادة ،ولـ ــم ي ـت ـضــح ب ـعــد ما
إذا ك ــان ــت واش ـن ـط ــن مـسـتـعــدة
ً
ل ــأخ ــذ بـ ـه ــا ف ـ ـعـ ــا ،وال سـيـمــا
أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـهــدف م ـخ ـت ـلــف دول
منظمة «أوبـ ــك» ،أو أنـهــا مجرد
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات ه ـ ــدف ـ ـه ـ ــا إش ـ ـع ـ ــار
اإلي ــرانـ ـي ــن بـ ـم ــدى االس ـت ـع ــداد
للذهاب بعيدًا في املواجهة .لكن
جدية الهجوم األميركي تؤكدها
تـحــركــات اإلدارة الـتــي ال تخفي
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا ال ـجــديــدة ضد
إيـ ــران ،إذ تمضي فــي استثمار
الضغوط عبر إجــراءات الحظر،
وتستعد للمزيد إذا ما شاهدت
ً
شرخًا داخليًا وتملمال شعبيًا
في املدى املتوسط بعد أن تفعل
العقوبات فعلها فــي االقتصاد
اإلي ــران ــي .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،من
املرتقب أن يلقي وزير الخارجية
األميركي ،مايك بومبيو ،اليوم
(أم ـ ــس بــال ـتــوق ـيــت األم ـي ــرك ــي)،
خـطــابــا أم ــام حـشــد مــن الجالية

اإليرانية في واليــة كاليفورنيا،
ي ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «دع ـ ـ ــم أص ـ ــوات
إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة» .ورغـ ـ ـ ـ ــم أن خ ـط ــوة
ب ــوم ـب ـي ــو فـ ــي لـ ـق ــاء م ـع ــارض ــن
ف ــي الـ ـخ ــارج لـلـنـظــام اإلي ــران ــي،
تعزز خطاب النظام في طهران
ح ـ ــول ال ـن ـي ــات األم ـي ــرك ـي ــة ضــد
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ف ــإن
إدارة تــرامــب ال تـبــدو متحرجة
من إيصال رسالة باستعدادها
ل ـل ـع ـمــل املـ ـب ــاش ــر ع ـل ــى إس ـق ــاط
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام ،ول ـ ـ ـ ــو أن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب
األميركي الرسمي يقتصر على
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـص ـط ـل ــح «ت ـغ ـي ـيــر
الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــوك» .ووف ـ ـ ـ ــق م ـس ــؤول ــن
أم ـيــرك ـيــن ،أعـ ـ ّـدت إدارة تــرامــب
حـ ـمـ ـل ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ضـ ـ ــد ط ـ ـهـ ــران
«ب ـ ـه ـ ــدف إث ـ ـ ـ ـ ــارة اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات،
واملـ ـس ــاع ــدة ف ــي ال ـض ـغ ــط عـلــى
إيــران لوقف برنامجها النووي
ودع ـم ـه ــا ل ـج ـم ــاع ــات مـسـلـحــة»
من خالل خطب واتصاالت على
اإلنترنت .ونقلت «رويـتــرز» عن
ستة مسؤولني أميركيني قولهم
إن ال ـح ـم ـلــة يــدع ـم ـهــا بــومـبـيــو
ومستشار األم ــن الـقــومــي جون
بــولـتــون ،وهــدفـهــا رف ــد ضغوط
تــرامــب االقتصادية على إيــران،
وهي «تصور الزعماء اإليرانيني
بصورة فظة مستخدمة أحيانًا
مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ـب ــالـ ـغ ــا فـ ـيـ ـه ــا أو
تتناقض مع تصريحات رسمية
أخرى».
في الرد اإليراني على التهديدات
األميركية املتواصلة هذه األيام،
ب ــرز تـحــذيــر روح ــان ــي لـتــرامــب،
أم ـ ــس ،ب ــال ـق ــول إن «ع ـل ـيــه أن ال
ي ـع ـبــث ب ــذي ــل األسـ ـ ــد فـيـغـضـبــه
ويندم على ذلك ندمًا تاريخيًا».
وأض ـ ــاف روح ــان ــي ،الـ ــذي ظهر
متحدثًا بنبرة حادة ،أن الحرب
مـ ــع ب ـ ـ ــاده «أم كـ ــل ال ـ ـحـ ــروب»،
وك ــذل ــك ال ـس ــام مـعـهــا «حقيقي
وغ ـيــر م ــزي ــف» ،م ـش ــددًا عـلــى أن
طـ ـه ــران ال ت ـخ ــاف ال ـت ـه ــدي ــدات،
«بل ّ
نرد على الوعيد بالوعيد»،
مــؤكـدًا عــدم ق ــدرة أي دول ــة على
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ن ـف ــوذ إي ـ ــران فــي
املنطقة .وفي تناغم مع املواقف
األخيرة للمرشد علي خامنئي،
رأى روحـ ــانـ ــي أن ال ـ ـحـ ــوار مــع
واشـ ـنـ ـط ــن «مـ ـ ـج ـ ــرد تـ ـ ـن ـ ــازالت»
ٍّ
وت ـ ـخـ ــل عـ ـم ــا أنـ ـج ــزت ــه طـ ـه ــران
ســابـقــا .وك ــرر الــرئـيــس اإليــرانــي
التهديد بــإغــاق مضيق هرمز،
مـضـيـفــا أن لـ ــدى ب ـ ــاده أوراق ـ ــا
«أق ـ ـ ـ ـ ـ ــوى وأع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد» م ـ ــن إغ ـ ــاق
املضيق .واتهم الواليات املتحدة
بــالـتــدخــل ف ــي ال ـش ــأن اإلي ــران ــي،
وبأن سياستها الرئيسة تهدف
إل ــى «إط ــاح ــة ال ـن ـظــام وتـقـسـيــم
البالد».
(األخبار)

ّ
ّ
للشك في
يفعل ترامب هو سبب إضافي
بالنسبة إلى هؤالء فإن التقاطع مع روسيا كما ّ
أهلية الواليات املتحدة لقيادة الغرب .حتى في ظل حصول تقارب بني روسيا وأقطاب
رئيسية في املحور الغربي مثل أملانيا يجب في نظرهم الحفاظ على سياسة املواجهة معها
ّ
ألن التراجع عنها في هذا الظرف الذي يشهد ُّ
تحوالت كبيرة على الصعيد االستراتيجي
ِّ
يهدد ليس فقط تماسك املعسكر الغربي ،بل أيضًا دوره في صياغة السياسات الدولية.
ً
سياسة املواجهة في أوكرانيا مثال حافظت على املوقع القيادي للواليات املتحدة ،ودفعت
بالحلفاء اآلخرين إلى االلتحاق بها ّعلى رغم تعارضها مع مصالحهم االقتصادية.
صحيح أنها تشهد تراجعًا اآلن في ظل تزايد االهتمام بنزاعات أخرى على حسابها إال
أنها تبقى ِّ
محددًا رئيسيًا لفهم كيفية االصطفاف الغربي على رغم التباينات املوجودة
ّ
ّ
ّ
ضد روسيا .الخطورة كما تراها النخبة في هذا امللف أن التزام ترامب بالخطوط الرئيسية
ّ
للمواجهة في أوكرانيا ال يتناسب وحجم التهديد الذي يمثله الدور الروسي هناك على
ّ
بضم القرم إلى روسيا كما تفعل معظم النخبة
املصالح األميركية .هو ال يعترف
األميركية ،ولكنه ِّ
يحمل الرئيس السابق باراك أوباما املسؤولية عن اقتطاع الروس لها
بسبب ضعفه تجاه موسكو في سوريا .الترابط الذي يقيمه بني املسألتني ليس موجودًا
فعليًا ولكنه يفعل ذلك ليضع ّ
الحجة على النخبة التي تتهمه باستمرار بالتبعية لروسيا
َ
ّ
أو بالضعف تجاهها .بالنسبة إلى هؤالء أوكرانيا أهم بكثير من سوريا ألنها مدخل
رئيسي للضغط على روسيا من خاصرتها الغربية ،وهم يعتبرون ّأن ترامب ال يفهم
هذه املسألة جيدًا بخالف أوباما وإدارات سابقة كانت تضع املواجهة مع موسكو في
صلب اهتماماتها .ولذلك تبدو سياسة ترامب  -في أوكرانيا  -بالنسبة إليهم غير مفهومة
ّ
تصب في مصلحة روسيا على خلفية تقليله
باملعيار االستراتيجي ،إن لم نقل أنها
املستمر من خطورة الدور الروسي هناك.

اهتزاز الموقف تجاه روسيا

ّ
التراجع أمام الروس ال يقتصر في نظر معارضي ترامب على امللف األوكراني ،ففي
ّ
سوريا أيضًا حصل تراجع كبير ولكنه بخالف امللف األوكراني ال يحظى باهتمام
كبير لدى دوائر واسعة في الواليات املتحدة كونه نتاج نهج تعاقبت عليه أكثر من إدارة
هناك ،وليس محصورًا فقط بسياسات اإلدارة الحالية .التسليم للروس هنا كان قرارًا
ُّ
التحوالت الكبيرة التي شهدها امليدان ملصلحة موسكو
تحت ضغط
متخذًا منذ فترة ُّ
ّ
وحلفائها ،ولكن التوقعات في الواليات املتحدة كانت أن االنسحاب من امللف السوري
أوكرانيا يقود إلى إضعاف كبير ملواقع روسيا
سيحصل بالتزامن مع تصعيد في
َّ
وحلفائها فيها ،وهذا لم يحصل بالقدر املتوقع ،أو بقدر يتناسب مع الخسائر األميركية
في سوريا .التقديرات هناك تقول ّأن حصول ذلك كان ممكنًا في حال استمرار سياسة
ً
سواء عبر العقوبات على خلفية املوقف من أزمة أوكرانيا ،أو من
املواجهة مع الروس،
خالل الحفاظ على موقف غربي َّ
موحد تجاه روسيا تلعب فيه أوروبا دورًا رئيسيًا إلى
ُّ
ُّ
بتحوالت أساسية
التصور الجيوسياسي املسبق هنا اصطدم
جانب الواليات املتحدة.
قادت إلى وصول ً
قوى تعارض استمرار سياسة املواجهة وتدعو إلى جعلها متناسبة
ّ
ّ
أكثر مع مصالح كل دولة داخل املعسكر الغربي .ليس ترامب وحده من يمثل هذه القوى
بل معظم التعبيرات السياسية التي ظهرت في أوروبا على خلفية انفجار أزمة الهجرة،
وهي ً
قوى تستطيع بحكم تمثيلها الشعبي وضع فيتو على سياسات ال تعتبر أنها
تخدم مصالح الطبقات التي تنتمي إليها .صعود هذه القوى أجبر حكومات قادت مع
ً
الواليات املتحدة سياسة املواجهة مع روسيا إلى مراجعة مواقفها ،فبدأنا نسمع مثال
عن تمايز أملاني واضح في ما ّ
خص االستمرار بسياسة العقوبات ،حيث لم تعد برلني
ّ
الخاصة بالتسوية في
تربطها كما كانت تفعل دائمًا بالتزام موسكو باتفاقات مينسك
أوكرانيا .التراجعّ عن هذا املوقف الذي يعتبر ُم ِح ِّددًا رئيسيًا للسياسة الغربية تجاه
روسيا -على األقل منذ اندالع األزمة في أوكرانيا -وضع الواليات املتحدة في مأزق كبير
كونها تعتمد على أملانيا في تصعيد العقوبات ّ
ضد روسيا ،وأجبرها على التعاطي
ّ
بواقعية أكثر مع ملف العقوبات .محورية هذه األخيرة في املواجهة تراجعت ملصلحة
ِّ
واقعية سياسية تقودها ً
قوى ال تضع التصعيد مع الروس على أجندتها وحني تصعد
ُّ
لتصور جيوسياسي مسبق .وعلى األرجح أن هذا هو موقف اإلدارة
ال تفعل ذلك وفقًا
الحالية في الواليات املتحدة ،إضافة إلى بعض القوى في أوروبا التي تدعو إلى جعل
العالقة مع روسيا متناسبة أكثر مع املصلحة األوروبية ،ال مع مصالح دوائر بعينها
في أميركا.

خاتمة

ُّ
التحوالت استفاد منها بوتني في لقائه مع ترامب في هلسنكي ،وهي
ّثمة نتائج لهذه
واالنهزامية تجاه الروس .لكن ترامب
التي دفعت معارضي األخير إلى اتهامه بالضعف
ّ
ال يراها كذلك ،بدليل أنه يعتبر العالقات مع روسيا في ظل إدارته سيئة جدًا ،وأحيانًا
بأجندة واضحة لتغيير نمط
يدعو إلى تصعيدها أكثر ،ولكن في النهاية الرجل أتى
ّ
قيادة الواليات املتحدة للعالم ،وهذا النمط يفترض انخراطًا أقل لواشنطن في النزاعات
ِّ
«املتورطة» فيها ،أي مع روسيا .وفي مقابل هذا
حول العالم ،وتنسيقًا أكبر مع القوى
«التراجع» على صعيد النفوذ الدولي ،يدعو إلى التركيز أكثر على الجبهة الداخلية ،حيث
يواجه جملة عراقيل من ضمنها مصالح النخب التي تبدو معارضتها له أكبر بكثير من
دعوتها هي ملواجهة روسيا .بهذا املعنى ّ
فان تحميله املسؤولية عن التراجع أمام بوتني
في العالم يتصل بالصراع الداخلي على السلطة في الواليات املتحدة أكثر منه باملوقف
الفعلي تجاه الروس.
* كاتب سوري

